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 تقرير مدقق الحسابات المستقل

 
 المحترمين                     المساهمين  / السادة

 (ق.م.ش)القابضة شركة الخميج 
 قطر  –الدوحة 

 
 تقرير عن البيانات المالية الموحدة

 بيان المركز المالي، والتي تتكون من "( الشركة )" ( ق.م.ش)القابضة شركة الخميج لالمرفقة  الموحدة بتدقيق البيانات الماليةلقد قمنا 
 التغييرات في حقوق المساىمينوالموحد  الدخل الشاملو  الموحد من بيانات الدخل وكلً  4232ديسمبر  53الموحد كما في 

يضاح خصًا لمسياسات المحاسبية اليامة، ومم لمسنة المنتيية بذلك التاريخ الموحد والتدفقات النقديةالموحد   .ات تفسيرية أخرىوا 
 

 الموحدة مسؤولية إدارة الشركة عن البيانات المالية
وعرضيا بصورة عادلة وفقًا لممعايير الدولية لمتقارير  الموحدة إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد ىذه البيانات المالية

 الموحدة وعرض البيانات المالية وتشمل ىذه المسؤولية تصميم وتطبيق واإلحتفاظ برقابة داخميـة لغرض إعداد. المالية
تباع  .كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ، سواء من أخطاء جوىرية بصورة عادلة خاليةً  وتشمل مسؤولية اإلدارة إختيار وا 

 .سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف
 

 مسؤولية مدقق الحسابات
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لممعايير الدولية . إستنادًا إلى تدقيقنا المالية الموحدة ول ىذه البياناتإن مسؤوليتنا ىي إبداء رأي ح

جراء التدقيق لمحصول عمى  لمتدقيق، وتتطمب تمك المعايير أن نتقيد بمتطمبات قواعد السموك الميني وأن نقوم بتخطيط وا 
 .خطاء جوىريةأالية من خ الموحدة تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية

تستند . يتضمن التدقيق القيام باجراءات لمحصول عمى بّينات تدقيق ثبوتية لممبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة
خطاء الجوىرية في البيانات المالية بات ، بما في ذلك تقييم مخاطر األاإلجراءات المختارة إلى التقدير الميني لمدقق الحسا

وعند القيام بتقييم تمك المخاطر ، يأخذ مدقق الحسابات في اإلعتبار . حدة ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأالمو 
إجراءات الرقابة الداخمية لمشركة والمتعمقة باإلعداد والعـرض العادل لمبيانات المالية الموحدة ، وذلك لغرض تصميم 

يتضمن . يس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخمية لدى الشركةإجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف ، ول
التدقيق كذلك تقييم ملئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة ، وكذلك تقييم 

 .العرض االجمالي لمبيانات المالية الموحدة

 .التي حصمنا عمييا كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيقنعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية 



 

 

 

 
 

 (تتمة)   تقرير مدقق الحسابات المستقل
 
 

 الـرأي
لشركة الخميج تظيـر بصورة عادلـة ، من جميع النواحي الجوىريـة ، الوضع المالي  الموحدة في رأينـا ، أن البيانـات الماليـة

لممعايير الدولية  وفقاً  لمسنة المنتيية بذلك التاريخوتدفقاتيا النقدية  وأدائيا المالي 4232يسمبرد 5كما في  (ق.م.ش)القابضة 
 .لمتقارير المالية

  
 متطمبات قانونية وتشريعية أخرى

وأن البضاعة تم جردىا عمى النحو  لقد حصمنا عمى كافة المعمومات واإليضاحات التي رأيناىا ضرورية ألغراض تدقيقنا
وحسب عممنا  متفقة مع دفاتر وسجلت الشركة ، في تقرير مجمس اإلدارةنؤكد أيضًا أن المعمومات المالية الواردة . الواجب

عتقادنا لم تقع خلل السنة مخالفات ألحكام النظام األساسي   7أو ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم  لمشركةوا 
 .المالي اأو في مركزى الشركةنشاط  عمى وجو قد يؤثر بشكل جوىري في 4224لسنة 

 
 
 
 ديمويت آند توشعن 

 
 
 

   محمد عثمان باهيميا
 (325)سجل مراقبي الحسابات رقم 

 4233مارس  3 
  قطر -الدوحة    



 (ق.م.ش)لقابضة اشركة الخميج 
 الموحدبيان المركز المالي 

 4232ديسمبر  53في  كما

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من ىذه البيانات المالية الموحدة
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 ;422 4232 إيضاح 
 قطريريـال  قطريريـال   الموجودات

    الموجودات المتداولة
 :372.674.27 :92:7849776 7 البنوك  لدى نقد وأرصدة

 45.474.5:9 59;7;65752 8 تجارية مدينةذمم 
 688.572 6567955 9( أ )  مطموب من أطراف ذات علقة

 9:;.;4:.;4 7:74;:6577  دفعات مقدمة لمموردين
 8;4.548.6 38;7237  التنفيذ قيدعمال مقابل أمطموب من عملء 

 35.889.725 5276867549 : مخزون
 3::.35.579 45749:74:2 ; مدينة أخرى وأرصدةمدفوعة مقدمًا ف ير امص

 455.574.884 5;72742877:  الموجودات المتداولة إجمالي
    

    الموجودات غير المتداولة
 32.629:.3.789 9;37982789875 32 ممتمكات ومصنع ومعدات 
 58.644;.669 6927:867698 33 ستثمارات عقاريةإ

 42.6:7.599 2;56723674 34 ركات زميمةفي شإستثمارات 
 33:.29:.5: 72647457;7 35 متاحة لمبيعإستثمارات 

 536.679.7:7 536767977:7  شيرة
 9.824;4.656.6 5:;72767;4785  الموجودات غير المتداولة إجمالي 
 72.486:.4.889 74837798;:576  الموجودات إجمالي 



 (ق.م.ش)لقابضة اشركة الخميج 
 الموحدبيان المركز المالي 

 4232ديسمبر  53في  كما

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من ىذه البيانات المالية الموحدة
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 ;422 4232 إيضاح 
 قطريريـال  قطريريـال   

    المطموبات وحقوق المساهمين
    المطموبات المتداولة

 27;.29:.77 227297;677  دائنة ذمم تجارية
 87:.45.562 5373527826  محتجزات دائنة

 68.629:.65 972:27542;6 36 قروض وتسييلت
 872.382 5447329 (ب)9 مطموب ألطراف ذات علقة

 45.869.567 77:3;42735 37 أوراق دفع
 ;28.:;3.4 377:97648  قيد التنفيذعمال مقابل أمطموب لعملء 

 53:.8.388 39799:7847  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
 376.979.7:4 :5:795;8357  إجمالي المطموبات المتداولة

    
    المطموبات غير المتداولة

 3.236.9:6;7 7766572:3:: 36 وتسييلت قروض
 383.;67.26 4:75227288 37 أوراق دفع 

 87:.45.562 5373527827  محتجزات دائنة
 829.:3.56 472797425  مكافأة نياية الخدمة لمموظفين

 882.975.639 77;527;687;  إجمالي المطموبات غير المتداولة
 ;;;.37.732: 5;78;377827:8  إجمالي المطموبات

    
    حقوق المساهمين

 3.465.489.9:2 37465748979:2 (أ)38 رأس المال
 :629.88.:68 69777487538 39 احتياطي قانوني 

 59;.9;9 976657959 35 إحتياطي القيمة العادلة
 2::.87:.;35 27883;;7;35  أرباح مدورة 

 -- ;:84738575 (ب)38  مقترح توزيعياأرباح 
 487.;74.55:.3 5::37;4:75;37  إجمالي حقوق المساهمين

 72.486:.4.889 74837798;:576  إجمالي المطموبات وحقوق المساهمين
 

 :وقع بالنيابة عنيم 4233 مارس 3تمت الموافقة عمى ىذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجمس إدارة الشركة في
 

 
 عبد اهلل بن ناصر المسند/ السيد 

 رئيس مجمس اإلدارة و العضو المنتدب



 (ق.م.ش)القابضة شركة الخميج 
 الموحد بيان الدخل

 4232ديسمبر  53لمسنة المنتيية في 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من ىذه البيانات المالية الموحدة
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 ;422 4232 احإيض 
 قطريريـال  قطريريـال   
 (معدلة)   

    إيرادات تشغيمية
 :48.844.63 37:7:887798  سمنتإمبيعات 

 997.:78.63 ;6:7264758  مقاوالت وخدمات اتإيراد
  4287;2:7;67 :5.263.3;5 

    تكاليف تشغيمية
 44.582.289 34677747849  تكاليف مبيعات إسمنت

 537.;;45.8 :3776637:7  خدماتوالت و مقاتكاليف 
  35;7;;676:7 68.27;.5:4 

 33:.3:;.58 367682;887  إجمالي األرباح
    

 2.386;43.6 7789;:376  األجل وحسابات التوفير قصيرة إيرادات ودائع
 697.;;39.3 46785774:8 34 حصة من أرباح الشركات الزميمة

 6.929.856 ;::472257  إيرادات إستثمارات
 43.448.222 ::78;:574  إيرادات إيجارات
 ;:;.3.345 57:7:72:8  إيرادات أخرى

 86:.85:.;5--   ح بيع إستثمارات عقاريةاربأ
 :9:.985.;5 4:7276;447  العقاريةزيادة في القيمة العادلة لإلستثمارات ال

 (52.3:5.549) (8745675:8)  تكاليف تمويل
 (34.946;.59)--  35 ارات المتاحة لمبيعخسائر تدني اإلستثم

 (54.597.9:4) (;8;5977:37) :3 مصاريف إدارية وعمومية
 (2;972.8.:) (7;758873:) 32 استيلك ممتمكات ومصنع ومعدات

 (3.622.222) (379727222)  مكافآت اعضاء مجمس االدارة
 4;93.956.4 9373:876:2  صافي ربح السنة

 :2،7 2,79 42 ى السهمالعائد األساسي عم



 (ق.م.ش)القابضة  شركة الخميج
 الموحد الشامل بيان الدخل

 4232ديسمبر  53لمسنة المنتيية في 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من ىذه البيانات المالية الموحدة
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 ;422  4232 حإيضا 
 قطريريـال  قطريريـال   
 (معدلة)   
    

 4;93.956.4 9373:876:2  صافي ربح السنة
    

    شامل األخرىال الدخل  بنود
 (982.573.:) 878677:22 35 في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة لمبيع صافي الحركة

 34.946;.59--   أدرجت ضمن بيان الدخل تثمارات المتاحة لمبيعخسائر تدني اإلس

 8.887::.322 997:5474:2  الدخل الشامل لمسنةإجمالي بيان 



 (ق.م.ش)القابضة شركة الخميج 
 الموحد بيان التغيرات في حقوق المساىمين

 4232ديسمبر  53لمسنة المنتيية في 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من ىذه البيانات المالية الموحدة
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 إحتياطي قانوني رأس المال  
إحتياطي           

 المجموع مقترح توزيعهاأرباح  أرباح مدورة القيمة العادلة
 قطريريـال  قطريريـال  قطريال ريـ قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال   

        
 9674247439: -- 7895;987:9 (4:75767658) 2:;4778987 2272227222:   ;422يناير   3 الرصيد كما في

 665.489.9:2 ---- -- --  665.489.9:2  إصدار أسيم عند عممية اإلستحواذ
 657.954.442 ---- --  657.954.442--   سيماألعلوة إصدار عند إصدار 

 8.887::.322--  4;93.956.4 374.595.;4-- --   لمسنةإجمالي الدخل الشامل 
--  -- (:68.:;;.8)--  :68.:;;.8--   المحول لإلحتياطي القانوني

 (839.;3.96) -- (839.;3.96)-- -- --   (;3ايضاح ) مخصص األنشطة اإلجتماعية
 7487;37:74755 -- 2::7:877;35 59;97;9 :68:7629788 37465748979:2   ;422ديسمبر  53الرصيد كما في 

 54.4:2:.99--  93.3:8.6:2 22:.8.867-- --   لمسنةإجمالي الدخل الشامل 
--  -- (:86.:9.33)--  :86.:9.33--   المحول لإلحتياطي القانوني

 (884.;3.99)--  (884.;3.99) -- -- --  (;3ايضاح ) مخصص األنشطة اإلجتماعية
--  ;:84.385.5 (;:84.385.5) -- -- --  (ب 38إيضاح )أرباح مقترح توزيعيا 

 5::37;4:75;37 ;:84738575 27883;;7;35 976657959 69777487538 37465748979:2   4232ديسمبر  53الرصيد كما في 
 
 
 
 



 (ق.م.ش)القابضة شركة الخميج 
 الموحد بيان التدفقات النقدية

 4232ديسمبر  53ي لمسنة المنتيية ف

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من ىذه البيانات المالية الموحدة
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 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  

   األنشطة التشغيمية
 4;93.956.4 9373:876:2 سنة صافي ربح ال

   :تعديلت
 2;972.8.: ;3733;3278 استيلك ممتمكات ومصنع ومعدات 
 (76.685) (727388) أرباح بيع ممتمكات ومصنع ومعدات

 -- 57:877537 خسائر من بيع اإلستثمارات المتاحة لمبيع 
 (86:.85:.;5) -- أرباح بيع إستثمارات عقارية

 (:9:.985.;5) (4:7276;447) ة العادلة لإلستثمارات العقاريةالزيادة في القيم
 34.946;.59 -- خسائر تدني اإلستثمارات المتاحة لمبيع

 (697.;;39.3) (46785774:8) أرباح  الشركات الزميمة حصة من 
 9;6.;;8 ;4;237; مكافأة نياية الخدمة لمموظفين 

 5;72537559 44.437.745 
   :لمال العاملالتغيرات في رأس ا
 (:7.76;32.3) (4272797772) ذمم تجارية مدينة

 375.568.8:4 537839    ذات علقةمطموب من أطراف 
 59;.5;:.:: (7:87;35797) دفعات مقدمة لمموردين
 (45:.2;3.6) 37:4677:2 عمال قيد التنفيذمقابل أمطموب من عملء 

 (2.238;34.7) (87:46;3879) مخزون
 (4.898.935) (;;4275;7;) مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرىمصاريف 

 4;42.626.9 (297:52;7;) ذمم تجارية دائنة
 :869.47.;4 ;769;37779 محتجزات دائنة

 (382.533.634) (54:7275) طراف ذات علقةمطموب أل
 (85.399:.33) (;4274787:7) أوراق دفع

 286.:3.25 7579;:4 عمال قيد التنفيذمقابل أمطموب لعملء 
 (286.:43.25) 7:547354; مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 29;.7.645; (:46765:7:9) األنشطة التشغيمية الناتج من/ ( المستخدم في)النقد 
 (682.885) (5.555;3) مكافأة نياية الخدمة لمموظفين المدفوعة

 85.466;.6; (4678547433) يةاألنشطة التشغيم الناتج من/ ( المستخدم في)صافي النقد 
 
 
 
 



 (ق.م.ش)القابضة شركة الخميج 
 الموحد بيان التدفقات النقدية

 4232ديسمبر  53ي لمسنة المنتيية ف

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من ىذه البيانات المالية الموحدة
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 ;422 4232 إيضاح 
 قطريريـال  قطريريـال   

    األنشطة اإلستثمارية
 (997.643.657) (4;373;42577)  شراء ممتمكات ومصنع ومعدات

 (7.643.444) --  شراء إستثمارات عقارية
 (886.:;32.2) --  شراء إستثمارات متاحة لمبيع

 9:3.657.;3 ;6746:  متمكات ومصنع ومعداتالمتحصل من بيع م
 283.:24.22: --  المتحصل من بيع إستثمارات عقارية 

 -- 4977687283  المتحصل من بيع إستثمارات متاحة لمبيع
 -- (378527222)  إضافات استثمارات في شركات زميمة

 8.672.222 3479587595  نقدية من شركات زميمةتوزيعات أرباح 
 397.:;59.4 (;3867:76772)  الناتج من األنشطة االستثمارية / )المستخدمة في(لنقد صافي ا

    األنشطة التمويمية
 (;23.;8.54;6) 96978847432  قروض وتسييلت

 (586.289.822) 2;77:739776  في النقد وشبة النقد( النقص)/ صافي الزيادة 
 729.493.372 :3727674727  نقد وشبو النقد في بداية السنة

 :72.:9.46 --  عممية اإلستحواذ من نقد وشبو النقد الناتج
 :372.674.27 :92:7849776 7  نقد وشبه النقد في نهاية السنة

 

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من ىذه البيانات المالية الموحدة



 (ق.م.ش)القابضة شركة الخميج 
 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 4232ديسمبر  53 لمسنة المنتيية في
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 التأسيس والنشاط .3

وقيدت بالسجل التجاري تحت  4228مايو  6بدولة قطر فى  ساىمة قطريةمكشركة "( الشركة )" تأسست شركة الخميج القابضة 
تتمثل األغراض . بورصة قطروقوانين  4224لسنو ( 7)لقانون الشركات التجارية القطري رقم  تعمل الشركة وفقاً (. 54:53)رقم 

ستيراد وتصدير اإلسمنت  كما تقوم الشركة بأعمال تركيب وتشغيل وصيانة. الرئيسية لمشركة في تصنيع وبيع اإلسمنت المصانع وا 
 .واإلستثمار في األسيم والعقارات

البيانات المالية الموحدة  الموافقة عمى في تاريخ كما لم تكن قد بدأت عممياتيا( شركة إسمنت الخميج)إحدى الشركات التابعة وىي 
جراء تجارب إنتاج لطاحونةحيث إنحصر نشاط الشركة في عمميات تشييد المص ستخدام األموال المحصمة من إلا نع وا  سمنت وا 

إقتلع أحجار الكمس والتي تقوم الشركة التابعة ب .المصنع ة باإلضافة إلى تمويل مراحل بناءالمساىمين في نشاطات إستثماري
مل إن ىذه األرض تشت. المواد األولية التي تدخل في صناعة اإلسمنت من أرض مستأجرة تقع في منطقة أم باب ىحدتعتبر إ

 .كما في اإلتفاقية المبرمة مع السمطات المحمية 4254سنة تنتيي في  47أيضًا عمى أرض المصنع وىي مستأجرة لمدة 

 (.اإلسمنتلتجارة ج شركة الخمي)كان ىناك بعض عمميات بيع لإلسمنت من إحدى الشركات التابعة 

 )" المجموعة"ويشار إلييم جميعًا  (ة وكافة الشركات التابعة تتضمن ىذه البيانات المالية الموحدة كل من البيانات المالية لمشرك
 (.5إيضاح ) كما ىو موضح في
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 المعايير والتفسيرات المحاسبية سارية المفعول خالل الفترة الحالية  374

 :لموحدة ، كانت المعايير والتفسيرات التالية سارية المفعولفي تاريخ الموافقة عمى ىذه البيانات المالية ا

 المعايير المعّدلة
  عرض البيانات المالية( "المعّدل( )3)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  بيان التدفقات النقدية( "المعّدل( )9)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  ارعقود اإليج( "المعّدل( )39)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  البيانات المالية الموحدة والمنفصمة( "المعّدل( )49)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  اإلستثمار في شركات زميمة( "المعّدل( ):4)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  اإلستثمار في مشاريع مشتركة( " المعّدل( )53)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  تدني قيمة الموجودات( "المعّدل)( 58)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  الموجودات غير الممموسة( "المعّدل( ):5)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  اإلعتراف والقياس: األدوات المالية ( "المعّدل( );5)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  الدولية لمتقارير الماليةالتطبيق المبدئي لممعايير (  "المعّدل( )3)المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم." 

  الدفعات المتعمقة باألسيم( "لالمعدّ ( )4)المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم". 
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 (تتمة)المعّدلة  المعايير
  توحيد األعمال( "المعّدل( )5)المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم." 

  الموجودات غير المتداولة المحتفظ بيا بغرض البيع والعمميات غير المستمرة( "المعّدل( )7)المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم." 

  قطاعات التشغيل" (المعّدل( ):)المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم." 

 التفسيرات المعّدلة
  إعادة تقييم المشتقات المالية(:";)تفسير الييئة الدولية لمتقارير المالية رقم." 

  التحوط لصافي اإلستثمارات في عمميات خارجية(:"38)تفسير الييئة الدولية لمتقارير المالية رقم." 

 تفسيرات ممغاة
 (".4)نطاق المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم (:":)لية رقم تفسير الييئة الدولية لمتقارير الما 

  عمميات أسيم الخزينة والمجموعة(:"33)تفسير الييئة الدولية لمتقارير المالية رقم." 

 تفسيرات جديدة
  لممساىمينتوزيعات موجودات غير نقدية (: "39)تفسير الييئة الدولية لمتقارير المالية رقم ." 

 تحويل موجودات من عملء(:":3)لدولية لمتقارير المالية رقم تفسير الييئة ا." 

فيما  4232ديسمبر  53ىذه البيانات المالية الموحدة لمسنة المنتيية في أثر جوىري عمى  والتفسيراتلم يكن لتطبيق ىذه المعايير 
 .عدا التعديل في بعض اإلفصاحات والعرض

 ة المفعولالمعايير والتفسيرات الصادرة وغير ساري 474

 :غير سارية المفعول يا، كانت المعايير والتفسيرات المحاسبية التالية صادرة ولكنالموحدةفي تاريخ إعتماد ىذه البيانات المالية 

 المعايير المعّدلة
 .4232فبراير  3أو بعد  فيساري المفعول لمسنوات المالية التي تبدأ 

  العرض -األدوات المالية (  "المعّدل( )54)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

 .4232يوليو  3أو بعد  فيساري المفعول لمسنوات المالية التي تبدأ 

  البيانات المالية الموحدة والمنفصمة( "المعّدل( )49)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  قارير الماليةالتطبيق المبدئي لممعايير الدولية لمت(  "المعّدل( )3)المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم." 

  توحيد األعمال( "المعّدل( )5)المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم." 
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 (تتمة)المعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول  474

 (تتمة)المعايير المعّدلة  

 .4233يناير  3أو بعد  فيمالية التي تبدأ ساري المفعول لمسنوات ال

  اإلفصاحات عن األطراف ذات العلقة( "المعّدل( )46)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  البيانات المالية المرحمية( "المعّدل( )56)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  ممعايير الدولية لمتقارير الماليةالتطبيق المبدئي ل(  "المعّدل( )3)المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم." 

  اإلفصاحات: األدوات المالية ( "المعّدل( )9)المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم." 

 التفسيرات المعّدلة

 .4233يناير  3أو بعد  فيساري المفعول لمسنوات المالية التي تبدأ 

  لخاصة باألصل ذو المنافع المحددة ، والمتطمبات الدنيا لإلقراض الحدود ا(  " 36)تفسير الييئة الدولية لمتقارير المالية رقم." 

 معايير جديدة
 (.مع إمكانية التطبيق المسبق) 4235يناير  3أو بعد  فيساري المفعول لمسنوات المالية التي تبدأ 

  التصنيف والقياس : "األدوات المالية ( " ;)المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم." 

 الجديدة التفسيرات

 .4232يوليو  3أو بعد  فيساري المفعول لمسنوات المالية التي تبدأ 

  المساىمينالتمييز بين المطموبات المالية وأدوات حقوق (  " ;3)تفسير الييئة الدولية لمتقارير المالية رقم ." 

ثير جوىري عمى البيانات المالية الموحدة دارة أن تطبيق ىذه المعايير والتفسيرات في الفترات اللحقة لن يكون لو تأاإلتتوقع 
 .اإلفصاحات والعرضفي فترة التطبيق المبدئي ، فيما عدا التعديل في بعض  ةمجموعلم
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 بيان التطبيق
 .تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لممعايير الدولية لمتقارير المالية

 سس اإلعداد و التوحيدأ
تم ماعدا اإلستثمارات المتاحة لمبيع واالستثمارات العقارية حيث فيتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكمفة التاريخية 

 .القطري ريـال إن العممة السائدة والمستخدمة من قبل الشركة ىي ال. بالقيمة العادلة ياتقييم
 عممية تتم .وكذلك البيانات المالية لمشركات التي تسيطر عمييا الشركةوحدة تتضمن البيانات المالية لمشركة البيانات المالية الم

 .وذلك لمحصول عمى منافع من أنشطتيا ، ي شركةسياسات المالية والتشغيمية ألالسيطرة من خلل قدرة الشركة عمى التحكم في ال
 

ويشار ) 4232ديسمبر  53الشركات التالية كما في القطريين والتي بدورىا تمتمك من مجموعة المستثمرين % 322تمتمك الشركة 
 " (.المجموعة"إلييم جميعًا 

  

 إسم الشركة التابعة
مكان 
 التأسيس

 نسبة
 النشاط الرئيسي مكيةالم

    

 صناعة اإلسمنت % 322 قطر شركة الخميج لإلسمنت
 سمنتتجارة اإل % 322 قطر شركة الخميج لتجارة اإلسمنت

 اإلستثمار العقاري % 322 قطر مجموعة المستثمرين القطريين العقارية
 أعمال التجييزات الصناعية % 322 قطر مجموعة المستثمرين القطريين لتطوير المشاريع

 التجارة العامة بالمعدات % 322 قطر لتجارةلمتقنيات واالشركة الدولية 
 من واألجيزة الكيربائيةأعمال تركيب معدات األ % 322 قطر منيةالشركة القطرية لألنظمة واإلستشارات األ

 مجموعة المستثمرين القطريين لمخدمات العامة 
 (كيو آي جي لمخدمات)

 مقاوالت انشاء المباني %322 قطر

 التجارة في األدوات الرياضية %322 قطر الشركة العالمية لممشاريع
 ملحية مجموعة المستثمرين القطريين لمخدمات ال

 (كيو آي جي الملحية)
 خدمات الملحة %322 قطر

 مجموعة المستثمرين القطريين لمتموين 
 (كيو أي جي لمتموين)

 خدمات التموين %322 قطر

 مجموعة المستثمرين القطريين العالمية 
 (كيو أي جي العالمية)

 تمثيل شركات عالمية %322 قطر

 مجموعة المستثمرين القطريين الصناعية
 (الصناعيةكيو آي جي )

 (ىندسية/ميكانيكية)أعمال التجييزات الصناعية  %322 قطر

 مجموعة المستثمرين القطريين لمخدمات البحرية
 (كيو آي جي البحرية)

 التجارة في اليخوت %322 قطر

 مجموعة المسنثمرين القطريين لمتكنولوجيا 
 (كيو آي جي تكنولوجي)

 موماتخدمات تكنولوجيا المع %322 قطر

 تمثيل شركات عالمية %322 قطر مجموعة المستثمرين القطريين لمتجارة
 التجارة في الحاسبات اآللية %322 قطر المجموعة القطرية لإلستثمار

 توكيلت تجارية %322 قطر الخفيفةمجموعة المستثمرين القطريين لمصناعات 
 وكيل تأمين %322 قطر كيب قطر

 يين الموجستية مجموعة المستثمرين القطر 
 (كيو آي جي لوجيستك)

 بيع وشراء العقارات %322 قطر
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 (تتمة)  أسس اإلعداد و التوحيد
 

متبعة من سياساتيا المحاسبية مع السياسات المحاسبية ال تتناغميتم تعديل البيانات المالية لمشركات التابعة لكي ، عند الضرورة 
بين الشركة والشركات التابعة ليا  العممياتالمعاملت واإليرادات والمصاريف الناتجة من و  األرصدة جميع إلغاءتم  .لشركةقبل ا

 .عند إعداد البيانات المالية الموحدة
 

 :السياسات المحاسبية المتبعة ىي عمى النحو المبين أدناه

 اإليرادات

 المبيعات من البضاعة
وتسجيل اإليرادات المتحققة من المبيعات بالقيمة العادلة لمقيمة المستممة أو لمذم المدينة مطروحا منو المرتجعات يتم قيد 

 :يتم تحقق اإليراد عندما. الكمياتوالخصومات التجارية وحسومات 
 يتم نقل المنافع والمخاطر والممكية لممشتري. 
 من المحتمل إستلم المبمغ يكون. 
 ليف المرتبطة وااليرادات المحتممة من البضائع بشكل دقيقالتكا يتم تقدير. 
 ال يوجد تدخل مستمر من قبل االدارة بالبضائع المباعة. 
 يتم قياس اإليرادات بشكل معقول. 

 إيرادات توزيعات األرباح
 .حفي إستلم األربا الحق لمالكي اإلستثماراتيكون يتحقق اإليراد من توزيعات أرباح اإلستثمارات عندما 

 إيرادات الودائع ألجل وحسابات التوفير
ذلك بالرجوع لمرصيد المتوفر ومعّدل الفائدة و يتم تسجيل إيرادات الودائع الجل وحسابات التوفير المستحقة عمى أساس تناسبي 

 .المعتمد

 إيرادات المشاريع طويمة األجل
جيل اإليرادات وفقًا لطريقة نسبة العمل المنجز في تاريخ يتم تس ، عندما يتم تقدير نتائج أنشطة المشاريع بشكل معتمد وموثوق

وذلك عن طريق إحتساب نسبة تكاليف العقد المتكبدة لألعمال المنجزة حتى تاريخو إلى إجمالي  الموحد بيان المركز المالي
 .اإلنجازإال إذا كان ذلك ال يعبر عن نسبة  ،التكاليف المقدرة لمعقد 

 

، يتم تسجيل اإليرادات بحيث تتساوى مع تكاليف العقد والتي يكون  معتمدقدير نتائج العقود بشكل ت التمكن منوفي حالة عدم 
عندما يكون ىناك إحتمال تجاوز مجموع تكاليف .يتم تسجيل تكاليف العقد كمصاريف في الفترة التي يتم تكبدىاو إستردادىا محتمًل 

 .في بيان الدخل الموحد فوراً الخسارة المتوقعة  سجيلو يتم تالعقد مجموع االيرادات االجمالية ليا ، فإن

 إيرادات الخدمات
 .ةيتم تسجيل إيرادات الخدمات عندما يتم تقديم الخدم
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 االستثمارات في شركات زميمة
إن الشركة الزميمة ىي أي منشأة تمارس الشركة . الممكية يتم تسجيل إستثمارات الشركة في الشركات الزميمة وفقًا لطريقة حقوق

 .عمييا تأثيرًا ىامًا والتي ال تمثل شركة تابعة أو مشروعًا مشتركاً 
 

وفقًا لطريقة حقوق الممكية ، يتم تسجيل اإلستثمارات في الشركات الزميمة في بيان المركز المالي الموحدة بالتكمفة ثم تعدل بعد ذلك 
، أي تدني دائم في قيمة اإلستثمار الشركات الزميمة ، بعد خصم أصولل بعد التممك في نصيب الشركة من صافي بالتغير الحاص

 .بيان الدخل الموحد نصيب الشركة في نتائج أعمال الشركات الزميمة يتضمنكما . إن وجد
 

لزميمة بمقدار حصة الشركة في الشركات يتم إستبعاد األرباح والخسائر غير المتحققة من المعاملت بين الشركة وشركاتيا ا
 .الزميمة

 اإلستثمارات المتاحة لمبيع
يتم إدراج  .اإلستثمارات المتاحة لمبيع ىي اإلستثمارات المصنفة كإستثمارات متاحة لمبيع والتي تم امتلكيا لفترة غير محددة

 .لشراءاإلستثمارات المتاحة لمبيع مبدئيًا بالقيمة العادلة باإلضافة لتكاليف ا
 

بعد اإلعتراف المبدئي باإلستثمارات المتاحة لمبيع المدرجة ، تقوم الشركة بإعادة قياس القيمة العادلة مع تحويل أي ربح أو خسارة 
إلى بنود الدخل الشامل األخرى ضمن بيان الدخل الشامل الموحد والمجمع في حقوق المساىمين الموحد تحت بند إحتياطي القيمة 

ا يتم تحويل كل األرباح والخسائر السابقة المدرجة ضمن بنود الدخل ىستثمار أو يتم تحصيل قيمتو ، عنديتم بيع اإلالعادلة حتى 
 .الشامل األخرى إلى بيان الدخل الموحد لمسنة

 

صل في حالة عدم وجود سوق نشط لأل. القيمة العادلة لإلستثمارات المدرجة في سوق نشط يتم تقييميا وفقًا آلخر سعر طمب
إستخدام احدث المعاملت عمى أساس  عمى تشمل أساليب التقييم. أساس لمقيمة العادلةكالمالي يتم إستخدام أساليب تقييم أخرى 

اإلستثمارات غير المدرجة في . تجاري بحت وتحميل خصم التدفقات النقدية وأية أساليب تقييم أخرى سائدة مستخدمة في السوق
 .د القيمة العادلة ليا بصورة معقولة يتم تسجيميا بالتكمفةسوق نشط والتي ال يمكن تحدي

 

لتحديد فيما إذا كان ىناك أية مؤشرات عمى وجود تدني في  مركز مالييتم مراجعة اإلستثمارات المتاحة لمبيع في تاريخ كل 
التكمفة يتم إعتباره مؤشرًا عمى  وفي حال وجود إنخفاض كبير أو دائم في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة لمبيع عن. قيمتيا

ل المجموع التراكمي لمخسائر المدرجة عند وجود دليل واضح عمى تدني اإلستثمارات المتاحة لمبيع يحوّ . تدني ىذه اإلستثمارات
 .لمسنة إلى بيان الدخل الموحد بنود الدخل الشامل األخرىسابقًا ضمن 

 تكاليف االقتراض
الفترة التي يتم تحققيا فييا وتدرج المبالغ غير المسددة ضمن بند مستحقات وأرصدة دائنة اخرى  يتم تسجيل تكاليف االقتراض في
 .في بيان المركز المالي الموحد

الغير  الموجودات تمك بحيث تشكل جزءًا من تكمفة الموجودات الغير متداولة ،يتم رسممة تكاليف االقتراض المتعمقة مباشرة ببناء 
 .ف رسممة تكاليف اإلقتراض عندما تصبح ىذه الموجودات جاىزة لإلستخدامويتم إيقا. متداولة

 .عند تكبدىا جميع تكاليف اإلقتراض األخرى يتم االعتراف بيا كمصاريف

 .أي دخل ينتج عن إستثمار تمك األموال المقترضة يتم طرحو من تكاليف اإلقتراض
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 (تتمة)أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .5

 ات ومصنع ومعداتممتمك
ممتمكات مصنع ومعدات تمثل اصول تحتفظ بيا الشركة من اجل استخداميا في انتاج او توريد البضائع والخدمات أو ألغراض 

 . تجارية أخرى ويتم اظيارىا في المركز المالي بالتكمفة مطروحا منيا االستيلك المتراكم وأي إنخفاض في القيمة
بطريقة القسط الثابت ويتم  - بإستثناء مشاريع تحت التنفيذ -ميع بنود ممتمكات ومصنع ومعدات يتم إحتساب اإلستيلك عمى ج

 .إظيار الممتمكات والمصنع والمعدات ، بعد خصم اإلستيلك المتراكم لتمك البنود
 سجيل ىذه المشاريعيتم ت. إن المشاريع تحت التنفيذ تمثل مشاريع بغرض التشغيل أو ألغراض إدارية أو ألغراض لم تحدد بعد

تتضمن تكمفة ىذه المشاريع االتعاب المينية وتكاليف االقتراض عمى االصول . بعد طرح خسائر االنخفاض في قيمتيا بالتكمفة
لمسياسات المحاسبية المتبعة في الشركة ، وعند إتمام أعمال ىذه المشاريع يتم تحويميا إلى بنود الممتمكات والمصنع  المؤىمة وفقاً 

 .عدات المتعمقة بيا عندما يصبح األصل جاىز لإلستخدام وتبدأ عممية إستيلكو بنفس الطريقة المتبعة في البنود األخرىوالم

 الموجودات غير الممموسة

 الشهرة –المجودات غير الممموسة الناتجة من إندماج األعمال 
عندما يستوفي تعريفيا كموجودات غير ممموسة  ، رةيتم اإلعتراف بالموجودات غير الممموسة الناتجة من إندماج األعمال كشي

 .جودات غير الممموسة ىي قيمتيا العادلة في تاريخ اإلستحواذو تكمفة ىذة الم. ويمكن إحتساب قيمتيا العادلة بشكل موثوق
 .إذا وجدت ،التدني يتم تسجيل المجودات غير الممموسة الناتجة من إندماج األعمال بالتكمفة ناقص خسائر ، بعد االعتراف األولي

 استثمارات عقارية
رتفاع و ألغراض تحقيق أرباح رأسمالية إلأ الحصول عمى إيرادات إيجاراالستثمارات العقارية ىي عقارات محتفظ بيا ألغراض 

ليف المعاممة تسجل اإلستثمارات العقارية أواًل بالتكمفة متضمنة تكا(. متضمنة عقارات قيد االنشاء لنفس اليدف)قيمتيا أو كلىما 
ثم تقيد الحقًا بالقيمة العادلة وتدرج األرباح والخسائر الناجمة عن تغير القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية ضمن بيان الدخل 

 .الموحد خلل الفترة التي تحدث فييا مثل ىذه التغيرات

 المخـزون
ولمبضاعة بطيئة  لمتقادمأقل مطروحًا منو أي مخصصات  يظير المخزون بسعر التكمفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقيا أييما

تكمفة النقل وغيرىا من التكاليف المباشرة المتكبدة في نقل ىذا و  رسوم االستيرادو  تتضمن التكمفة السعر عند الشراء. الحركة
قطع الغيار مواد البناء ولل تحتسب التكمفة عمى أساس المتوسط المرجح لمتكمفة. المخزون حتى وصولو إلى موقعو و شكمو الحالي

 .مبضائعلو 
وتحدد صافي القيمة الممكن تحقيقيا عمى أساس سعر البيع التقديري مطروحًا منو أية تكاليف إضافية متوقع صرفيا عند إتمام 

 .البضاعة وبيعيا

 المخصصات
طمب استخدام موارد الشركة لتسويو يتم اثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني أو حكمي عمى الشركة نتيجة الحداث سابقة ويت

 .اإللتزام والتي يمكن تقديرىا بشكل معقول
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 (تتمة)أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .5

 العمالت االجنبية
ية كما تحول الموجودات والمطموبات المال. تقيد المعاملت التي تتم بالعملت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاممة

تدرج جميع الفروقات الناتجة من . المسجمة بالعملت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز المالي الموحد
 .عمميات التحويل في بيان الدخل الموحد

 الموجودات المالية

 الذمم التجارية المدينة
إن تقدير الديون . يتم إظيار الذمم التجارية المدينة بصافي قيمة الفواتير الصادرة بعد خصم الديون المشكوك في تحصيميا

 .المشكوك في تحصيميا يعتمد عمى المراجعة المفصمة من قبل االدارة عمى حسابات االفراد في نياية السنة

 النقد وشبو النقد
 .رصدة البنوك والتي تستحق خلل ثلثة أشير مطروحًا منيا المبالغ المستحقة لمبنوكيشمل النقد وشبو النقد، النقد وأ

 تدني الموجودات المالية 
لتحديد فيما إذا كان ىناك أية مؤشرات عمى وجود تدني في قيمة الموجودات  مركز مالييتم تقييم الموجودات المالية في تاريخ كل 

يحصل التدني عندما تبرز أدلة موضوعية أن . شرات يتم إدراجيا ضمن بيان الدخل الموحدوفي حالة وجود مثل ىذه المؤ  ، المالية
القيمة  ، يتم تخفيض التقديرات المستقبمية لمتدفقات المالية قد تأثرت نتيجة لحدث ما بعد االعتراف االولي لمموجودات المالية

حيث أن قيمتيا الدفترية تنخفض من خلل  ، ذمم التجارية المدينةالمباشرة بقيمة خسارة التدني باستثناء  أصل ماليالدفترية لكل 
. المخصصيتم شطبيا مقابل حساب  ، في حال عدم التمكن من تحصيل الذمم التجارية المدينة. إستخدام حساب المخصص

 .دخلفي بيان ال اإلعتراف بيايتم  لممخصصالقيمة الدفترية في  رتغيالو  في الماضي إسترداد مبالغ تم شطبيا

 المطموبات المالية

 الدائنة التجارية الذمم
يتم تسجيل اإللتزامات المستحقة الدفع والمتعمقو بالبضائع والخدمات المستممة بمجرد استحقاقيا بغض النظر عن استلم أو عدم 

 .استلم الفواتير المؤيدة ليا

 شطب المطموبات المالية
 .  فترة إستحقاقياعندما يتم الغائيا أو انتياء  وذلك ت المالية في حالة واحدة فقطيتم شطب المطموبا
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية .6

 
بإستخدام بعض التقديرات والتوقعات  المجموعةتقوم  ،( 5)في اإليضاح رقم  والمبّينة لممجموعة ،في تطبيق السياسات المحاسبية 

، ويتم  ات والمطموبات والتي اليمكن تحديد قيمتيا إال بإستخدام ىذه التقديراتوالفرضيات لتحديد القيم الدفترية لبعض الموجود
ألحداث مستقبمية ترى أنيا  المجموعةإعادة تقييم تمك التقديرات واالفتراضات وفقًا لمخبرة السابقة والعوامل األخرى متضمنة توقعات 

يتم مراجعة ىذة  التقديرات واالفتراضات بشكل . مف عن ىذه التقديراتإن النتيجة الفعمية قد تخت. معقولة وفقًا لمعوامل المحيطة بيا
 .مستمر

يتم االعتراف بالمراجعات لمتقديرات المحسابية في الفترة التي تمت بيا مراجعة ىذة التقديرات إذا كانت المراجعات تؤثر فقط عمى 
المحسابية لمفترات المستقبمية إذا كانت المراجعة تؤثر عمى  تمك الفترة أو في فترة المراجعة ويتم االعتراف بالمراجعات لمتقديرات

 . الفترة الحالية والمستقبمية
والتي قد تؤدي إلى  الموحد ، وغيرىا من المصادر الرئيسية لمتقديرات في تاريخ بيان المركز المالي ، فيما يمي االفتراضات الرئيسية

 .حقولمطموبات خلل السنة المالية التعديلت مادية عمى القيمة الدفترية لمموجودات وال

 الممتمكات والمصنع والمعدات والشهرةالتدني في 
يتم تحديد قيمة االسترداد . لمسياسات المحاسبية قيمتيا وفقاً  بشكل سنوي الموجودات إذا حصل أي تدني في الشركةتراجع إدارة 

ستخدام مخصومة بإعمى التدفقات النقدية التقديرية لممرحمة المقبمة  لمموجودات باعتماد طريقة القيمة المستخدمة وىذه الطريقة تعتمد
 .المعدالت السوقية

والمعدات عمى مدى العمر اإلنتاجي المتوقع والذي يعتمد أساسًا عمى مدى اإلستخدام  والمصنعيتم إستيلك تكمفة العقارات 
لم تضع . صلح والصيانة والتقادم التكنولوجي والقيمة المتبقيةوالتمف نتيجة اإلستخدام ، وتكمفة اإل العطبالمتوقع لألصل ومعّدل 

 .والمعدات والمصنعقيمًا متبقية لمكونات بند الممتمكات  اإلدارة

 المدينةالتجارية تدني قيمة الذمم 
أساس فردي  عمىيتم تقييم المبمغ المقدر تحصيمة من المدينين عندما ال يكون ىناك إحتمال لتحصيل كامل المبمغ ، ويتم التقييم 

، والمبالغ التي ليست مؤثرة ولكن متأخرة يتم تقييميا بشكل إجمالي ويتم أخذ مخصص ليا عمى اساس  لكل مبمغ مؤثر عمى حدى
 .طول فترة التأخير ومعدالت اإلسترداد التاريخية

 تدني قيمة المخزون
 والتقادمتتم بعض التعديلت لتقدير الفائض المتوقع . لتدرج البضاعة في السجلت بالتكمفة أو القيمة الممكن تحقيقيا أييما أق

العوامل المؤثرة في ىذه التعديلت تشمل التغيرات في الطمب وتسعير . وتدني االرصدة لتخفيض تكمفة المخزون لمقيمة البيعية
بعض معدالت مخصص  توصمت الشركة ل  ، نادا إلى العوامل المذكورة أعلهاست. المادي وقضايا الجودةتدىور المنتج وال
  .مراجعات لمتعديلت قد تكون مطموبة اذا اختمفت العوامل عن التوقعات. وبطيئة الحركة المتقادمةالبضاعة 

 تكمفة اإلنجاز
عند إحتساب االيرادات عمى العقود طويمة األجل ، تقوم االدارة بتقدير تكمفة إتمام المشروع ، لكي يتم التأكد من نسبة االرباح 

، أجرت االدارة مراجعات منتظمة و منيجية لمنتائج الفعمية والتوقعات  و في عممية احتساب تكمفة اإلتمام. ة في كل سنةالمستحق
تطوير وتنفيذ و  تحديد االولوياتو  بط بما في ذلك االموال التشغيميةىذه العممية تتطمب رصد الضوا. المستقبمية مقارنة مع الموازنات

 .خاطرالمبادرات الدارة ىذه الم

 .وبذلك تعتقد اإلدارة أن تكمفة اإلتمام تم تقديرىا بشكل عادل
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 نقد وأرصدة البنوك .7

 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  
   

 52.492 687624 النقد بالصندوق
   :أرصدة البنوك
 :59.;54.47 3574387662 حسابات جارية
 5.729.358 53;4478957 حسابات توفير
 42;.64--  لدى شركة مالية إسلميةنقد محتفظ بو 
 336.834.576 27997;89478 ودائع لألجل

 92:7849776: 372.674.27: 
 

 :;422) لمسنة% 5،7إلى % 5من  عائدات بمعدل يتراوحعّدة بنوك  لدىالموجودة  وحسابات التوفير قصيرة األجلتحقق الودائع 
 .يوماً  2;ئع قصيرة األجل ال تتعدى عممًا بأن تاريخ إستحقاق الودا( لمسنة %7الى % 6
 
 

 مدينةتجارية ذمم  .8
 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  
   

 45.474.5:9 59;7;65752 مدينةتجارية ذمم 

 بإحتساب الشركةتقوم . المتأخرة المدينةفوائد عمى الذمم  إحتسابال يتم . يوماً  2;إن فترة اإلئتمان الممنوحة لمعملء ىي 
 .مع عملئيا لإلدارة السابقةإعتمادا عمى الخبرة  ىيون المشكوك في تحصيميا لكل حالة عمى حدمخصص الد

 أعمار الديون غير المتأخرة وغير المتدنية (3)
 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  
   

 48.8:3:.39 73337656;4 يوم 2;أقل من 

 أعمار الديون المتأخرة وغير المتدنية (4)
 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  
   

 625.732 :6:784: يوم 3:2 – 3;
 56:.;49 33794272:5 يوم 587 - 3:3

 6.964.584 4;79;3784 يوم 587أكثر من 
 3673;:7725 7.647.928 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة .9

كون لدييم فييا ممكية ىامة أو ممكية مشتركة أو  والشركات التي ي مدراء المجموعةو تمثل األطراف ذات العلقة كبار المساىمين 
 .سيطرة ىامة

 :لل السنةوالمعاملت خ الموحد في تاريخ بيان المركز المالي علقة ذاتطراف أ الى /المبالغ المطموبة من فيما يمي

 المطموب من أطراف ذات عالقة (أ)
 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  
   

 722 722 فرع المستثمر –لقطريين مجموعة المستثمرين ا
 6.392 :6738 سانسيكر قطر

 87.922 877922 تايبسا قطر
 2:;.7;5 43;87 ىوك كندا

 -- :55:749 شركة المسند القابضة
 -- 387572 م.م.ذ شركة يورو كار لتأجير السيارات

 -- 37882 م.م.ذ قطر –إيفر سنداي لميندسة 
 -- :79 م.م.ذ أطمس لإلتصاالت

--  :79 م.م.ذ لممشاريع ىدم
 6567955 688.572 

 المطموب ألطراف ذات عالقة (ب)
 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  
   

 86.582--  كورس
 36;.;38--  اإلسلمية لألوراق المالية

 ;7.29:--  شركة المسند القابضة
 72:.8; 7372:: أجنحة قطرشركة 

 9;386.8 9;38678 انالشركة الوطنية لخدمات الطير 
 482.;8 7482;8 الشركة الوطنية لمخدمات البحرية

 5447329 872.382 
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 (تتمة)معامالت مع أطراف ذات عالقة   .9

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة (ج)
 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  
   

 6.398.582 4573587749 مبيعات
 38:.359.725 -- مشتريات ومصاريف

 مكافآة اإلدارة (د)
 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  
   

 قصيرة األجل
 

;75227222 :.238.222 

 
 المخزون .:

 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  
   

 :3.727.54 ;472:8725 لمبيعة جاىز  بضاعة
 65.347;.33 497:877434 مواد خام

 272.;43 7357298 غيارقطع 

 5276867549 35.889.725 
 
 مدينة أخرى أرصدةمدفوعة مقدمًا و  مصاريف .;

 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  
   

 4:7.565 ;644765 مطموب من موظفين
 3.433.225 476737545 تأمينات مستردة

 :8;.;;5.3 575647535 مصروفات مدفوعة مقدماً 
 9.394.3:5 8377:8;97 إيرادات مستحقة

 62.889; ;87648783 أوراق قبض
 -- ;8768;;37 محتجزات مدينة

 939.:76 8997753 أخرى
 45749:74:2 35.579.::3 

أشير من  5تستحق ىذه الشيكات خلل . تمثل أوراق القبض شيكات مؤجمة الدفع تم إستلميا من العملء مقابل مبيعات إسمنت
 .نياية السنة
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 ممتمكات ومصنع ومعدات .32

 ومفروشاتأثاث  معدات مصنع ومباني 
أجهزة حاسوب   

 وبرامج حاسوب
ومعدات  سيارات

 المجموع يع تحت التنفيذر مشا ضيأرا ثقيمة

 قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  
         :التكمفة

 227:35;9847 93:7:6772:2--  77857722;5 ;6577:3 3734574:2 ;7:7;:;37 657497; ;422يناير  3كما في 
 789.;82.97 -- 488.;;4.6 443.929 -- 43.689.798 325.555 58.689.8:7 خلل السنة اإلستحواذ

 997.643.657 979.952.497 -- 35.463.344 5:4.:76 682.;68 4.4:7.626 4;3.368.9 إضافات خلل السنة
 (783.:43.87)-- --  (5;5.6;3)--  (:43.679.58) (9.922) -- استبعادات
 3779976457476 3769877977577 7488;;476 747:547:58 67423:; :6;378247 8;:675927 5:77797974 ;422ديسمبر  53كما في 

 4;3.3;425.7 423.432.536 -- 522.:3.58 :8.89;3 8.232; :4;.625 84;.537 إضافات خلل السنة
 (242.;68)-- --  (242.;68)--  -- -- -- استبعادات

 379:277677648 ;3789979:7788 7488;;476 7579547338 ;373:27:9 :7;7:;378 679967:46 5:7:957936 4232ديسمبر  53كما في 
         

         :استهالك
 5.968;4.9-- --  22.8:4:.3 4;433.9 268.:68 5.792;4 878.;3 ;422يناير  3كما في 

 2;972.8.:-- --  5.7:4.979 64:.392 4.254.553 838.428 776.:4.56 استيلك خلل السنة
 (;:53.7;.3)-- --  (;:5.6;3)--  (6;3.959.7) (728)--  استبعادات
 78347:69;-- --  72;7;:773 5:47856 98479:5 7492;2; 4758:7432 ;422ديسمبر  3كما في 

 ;3.33;32.8-- --  7.447.226 ;727.62 328.:55 625.9:7 37:.:6.43 استيلك خلل السنة
 (59;.656)-- --  (59;.656)-- -- -- --  استبعادات
 ;724;7:8;3-- --  27239:;7; 7265::: ;::373227 375357277 877:97247 4232ديسمبر  53كما في 

         

         :صافي القيمة الدفترية
 9;37982789875 ;3789979:7788 7488;;476 ;;65797472 47:58;4 ;728:;7 ;57683798 ;:5474:878 4232ديسمبر  53كما في 
 32.629:.3.789 3.698.797.577 488.;;4.6 8::.69.864 823.789 62.387: 5.683.848 764.;:58.3 ;422ديسمبر  53كما في 

 -- --  %42 %55 %42 %42 % 9-7 معدالت االستيلك
تضمن تكاليف إقتراض بمبمغ التي تو  لمشركة إلنشاء وتشييد مصنع اإلسمنتتم تكبدىا  ( قطريريـال مميون  3.687:  ;422)قطري ريـال مميون  3.889مبمغ  4232 ديسمبر 53في  كما التنفيذ مشاريع تحت ضمنتت  *

 . (قطريريـال مميون  :69،5:  ;422) قطريريـال مميون  9:،:9
 .قطري تم إدراجو ضمن تكمفة البضاعة المباعةـال ري 46;.4.546اإلستيلك خلل السنة مبمغ ضمن يت * 
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 إستثمارات عقارية .33
 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  
   

 72;.3;438.3 587644;6697 الرصيد في بداية السنة  
 ;925.78.:6; -- اإلستحواذ
 7.643.444 -- اإلضافات 

 (9;984.366.3) -- اإلستبعادات 
 394.766.:62 587644;6697 النيائيالرصيد 

 :9:.985.;5 4:7276;447 الزيادة في القيمة العادلة للستثمارات العقارية
 6927:867698 669.;58.644 
 

قبل من  (قطريريـال مميون  74،;56:  ;422) قطريريـال مميون  8:،3;5الدفترية البالغ قيمتيا الستثمارات العقارية ا تم تقييم
 8:،3;5: ;422) 4232ديسمبر  53كما في قطري ريـال مميون  639،58العادلة  السوقية القيمة وبمغتمعتمد و مقيم مستقل 

يمكن الذي تمثل القيمة العادلة المبمغ . في تقييم ىذه األنواع من االستثمارات العقارية متخصصيم ىو المق. (قطريريـال مميون 
إلى  باإلضافة. كاممة في ظل إطار تجاري بحت في تاريخ التقييم من خللو تبادل األصل بين بائع و مشتري عمى معرفة ودراية

قامت اإلدارة بتقدير اإلنخفاض في القيمة العادلة لبعض اإلستثمارات العقارية تحت حساب إستخدام األصل والذي بمغ  ذلك
 . 4232ديسمبر  53لموصول إلى القيمة العادلة كما في  (قطريريـال مميون  4،79:  ;422) قطريريـال مميون 4،97

 
 

 االستثمارات في شركات زميمة .34
 

 :االستثمارات في الشركات الزميمة ىي عمى النحو التالي

 
بمد 

 حاربنسبة األ  ممكيةنسبة ال التأسيس
  4232 422; 4232 422; 

 % 72 % 72 % 73 % 73 قطر (م.م.ذ)سمارت لوجستكس 
 % 72 % 72 % 73 % 73 قطر (م.م.ذ)شرف لوجستكس 

 % 72 % 72 % 73 % 73 قطر (م.م.ذ)يورب كار  شركة
 % 52 % 52 % 73 % 73 قطر (م.م.ذ) أفرسنديا قطر لميندسة

 % 62 % 62 % 73 % 73 قطر (م.م.ذ)شركة الخميج المتحدة لألسمنت 
 % 72 % 72 % 73 % 73 قطر (م.م.ذ)الشركة الوطنية  لخدمات الشحن البحري 

 % 72 % 72 % 73 % 73 قطر (م.م.ذ)ري ند لخدمات الشحن البحو شركة ديم
 % 72 % 72 % 73 % 73 قطر (م.م.ذ)شركة شرف لخدمات الشحن البحري 

 -- % 72 -- % 73 قطر ميديترينيان شيبنك كومباني
 % 73 % 73 % 73 % 73 قطر (م.م.ذ)الشركة الوطنية لمخدمات البحرية 
 % 73 % 73 % 73 % 73 قطر (م.م.ذ)الشركة الوطنية لمخدمات الجوية 

 % 73 % 73 % 73 % 73 قطر (م.م.ذ)شركة أجنحة قطر 
 -- % 72 -- % 73 قطر  الحماية المتكاممةالشركة القطرية ألنظمة 
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 (تتمة)االستثمارات في شركات زميمة   .34

 

 .مجموعةلم الموحدة نات الماليةالبيا لم يتم توحيدىا كجزء من وبالتالي المذكورة أعله الشركاتال تمارس السيطرة عمى  الشركةإن 
 :شركات زميمةالفي  اإلستثمارات ممخصيوضح الجدول التالي 

 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  
   

 982.;76.75 342.568.267 األصولصافي 

 455.:55.:6 7.857;:.:6 ربح السنة

 697.;;39.3 46.857.4:8 حصة الشركة من أرباح الشركات الزميمة

 
 ركة في االستثمارات بالشركات الزميمةالح
 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  
   

 -- 4276:77599 الرصيد في بداية السنة
  24;.957.;      378527222 إضافات خلل السنة 

 697.;;39.3 46785774:8 الحصة في األرباح خلل السنة 
 (8.672.222)     (3479587595) خلل السنة نقدية توزيعات أرباح 

 42.6:7.599 2;56723674 الرصيد في نياية السنة
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 إستثمارات متاحة لمبيع .35

 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  

   مدرجةإستثمارات  . أ
 658.;27.;9 76;8773587 الرصيد اإلفتتاحي
 :3.79;:.35--  إستحواذ إستثمارات

 886.:;32.2--  إضافات خلل السنة
--  (7582:;3779) تكمفة االستثمارات المباعة
 :89.;325.26 6;755:77;6 إجمالي تكمفة اإلستثمارات 

 (34.946;.59) -- خسارة تدني اإلستثمارات المتاحة لمبيع:  يطرح
 59;.9;9 976657959 إحتياطي القيمة العادلة: يضاف

 7879:47553 87.;56.:;3 
   

   إستثمارات غير مدرجة . ب
 32.722.222 42;397:947 الرصيد اإلفتتاحي

 -- (3778357238) تكمفة اإلستثمارات المباعة
 42;.9.594 -- إضافات خلل السنة

 4747;7;26 39.:94.;42 
 33:.29:.5: 72647457;7 إجمالي اإلستثمارات 

   

 -- 4977687283 المتحصل من بيع إستثمارات 
 -- (5376337598) تكمفة االستثمارات المباعة

--  (57:877537) خسائر بيع إستثمارات متاحة لمبيع
 

 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  

   الحركة في إحتياطي القيمة العادلة
 (576.658.:4) 59;97;9 يناير  3الرصيد كما في 

 (982.573.:) 878677:22 فى القيمة العادلة  (النقص) /الزيادة
 34.946;.59 -- العادلة القيمةخسارة تدني في 
 59;.9;9 976657959 ديسمبر  53الرصيد كما في 
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 قروض .36

 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  
   

 9;65.978.8 ;357:29748 (3) مرابحة إعتمادات مستندية عقد
 772.:695.78 6:574757338 (4)ق تورّ  عقد
 339.668.456 8;476;35378 (5)مرابحة  عقد
 -- 975797277:7 (6) إيجارة منتيية بالتممك عقد
 932.;: 57;7;3 مرابحة سيارات عقد

 3;83.3:.856 375:477457623 المجموع 
   
 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  
   

 68.629:.65 972:27542;6 قصيرة األجل
 3.236.9:6;7 7766572:3:: طويمة األجل

 3;83.3:.856 375:477457623 المجموع
 
قطري ريـال مميون  87مويمي بمغ تتمويل إستيراد مواد أولية بسقف أبرمت الشركة إتفاقية مع أحد البنوك المحمية ، وذلك من أجل  .3

من تاريخ إنتقال ممكية  سبع دفعات شيرية بفترة سماح خمسة أشير ه عمىتسديدإن ىذا العقد سوف يتم . سنوياً % :بمعدل مرابحة 
 .ات المستنديةاإلعتماد

ق عند إلى تورّ  الذي يخص اإلعتمادات المستندية بحةاالمر  عقدمذكرة تفاىم يتم بموجبيا تحويل  :422خلل عام  أبرمت الشركة .4
% 347،:   مرابحةقطري بنسبة ريـال مميون  695،78بسقف الذي يخص اإلعتمادات المستندية  عقد المرابحةق جزء من قاستحإ

 .4232مارس  ;4السداد في  يبدأ . د فترة سماح مدتيا ثلثة شيوربعيتم سداده  عمى أن

سنويًا عمى أن يتم سداد % 97،:مع أحد البنوك المحمية بمعدل مرابحة  عقد مرابحة إتفاقية ;422أبرمت الشركة خلل سنة  .5
 .4234يونيو  3دفعة شيريًا إبتداءًا من  94   القرض عمى

، وذلك من  عقد إيجارة منتيية بالتممكعمى أن يقوم البنك بتمويل الشركة عمى شكل ك المحمية احد البنو  مع إتفاقيةأبرمت الشركة  .6
دفعة ربع سنوية تبدأ  46عمى  تسديدهلمسنة ، عممًا بأن ىذا القرض سوف يتم % 9،47أجل تمويل إنشاء خط إنتاج بمعدل فائدة 

  .4234سبتمبر  45من   
وايداع المتحصل من المبيعات في حساب البنك ( 32ايضاح )المصنع تحت التنفيذ  ان ىذه التسييلت تم منحيا بضمان رىن

 .باالضافة الى تجيير وثائق التأمين لصالح البنك
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 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

 4232ديسمبر  53 لمسنة المنتيية في

- 14 - 

 

 
 أوراق دفع .37

 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  
   

 45.869.567 77:3;42735 قصيرة األجل
 383.;67.26 4:75227288 طويمة األجل

 8.728;8.:8 7869;6:765 المجموع
 

 :تم إحتساب القيمة الحالية ألوراق الدفع كالتالي

 
الحد األدنى 

 لمدفعات
لمحد القيمة الحالية 

 لمدفعاتاألدنى 
 الحد األدنى 
 لمدفعات

لمحد القيمة الحالية 
 لمدفعاتاألدنى 

 4232 4232 422; 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  
     

 45.869.567 47.395.249 77:3;42735 437:237442 تتجاوز السنة الواحدة  ال
 383.;67.26 77.5:6.643 4:75227288 5577:57423 تتجاوز السنة وال تتجاوز الخمس سنوات 

 8.728;8.:8 :2.779.66: 7869;6:765 7775:67643 المجموع
 

 .إلحتساب القيمة الحالية لمدفعات المستقبمية%( 47،::  ;422 (تقريباً % 47،: إستخدمت اإلدارة معدل خصم سنوي
 
 

 رأس المال( أ) .38
 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  

   :يتكون رأس المال من
: ;422)سيم  :346.548.99األسيم المصدرة والمصرح بيا والمدفوعة بالكامل )

 3.465.489.9:2 37465748979:2 قطري لمسيم الواحدريـال  32بقيمة إسمية  (ريـال قطري :346.548.99
 

 أرباح مقترح توزيعها( ب)
 

( ال لمسيم الواحدـنصف ري% )7توزيع أرباح نقدية بواقع اقتراح  4233مارس  3مجمس اإلدارة في إجتماعو الذى عقد بتاريخ  قرر
مصادقة عمى ىذه المبالغ سوف يتم ال. ريـال قطري ;:84.385.5بقيمة  4232ديسمبر  53عن السنة المالية المنتيية في 

 .المساىمين في إجتماع الجمعية العمومية القادم لمشركة المقترحة من قبل
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 اإلحتياطي القانوني .39

من % 32والنظام األساسي لمشركة ، يتم تحويل ما نسبتو  4224لسنة ( 7)وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 
من رأس المال % 72تياطي القانوني ويستمر التحويل إلى اإلحتياطي حتى يصل مبمغو إلى صافي ربح السنة إلى حساب االح

يجوز % 72إن أي زيادة تتجاوز . المدفوع وىو غير قابل لمتوزيع إال في الحاالت التي نص عمييا قانون الشركات التجارية القطري
 .4224ة لسن( 7)توزيعيا ضمن ظروف محددة  في قانون الشركات التجاري رقم 

 

 مصاريف إدارية وعمومية .:3
 4232 422; 

 قطريريـال  قطريريـال  
   

 42.367.6:5 44772978:3 تكاليف الموظفين والمنافع المتعمقة بيا
 3;3.;5; 4;2774; إيجارات 

دراج   5.779:: 467:64; في سوق الدوحة لألوراق الماليةمصاريف تسجيل وا 
 566.:42 ;9;43:7 طباعة وقرطاسية 
صلح  6.987;4.7 372537962 صيانة وا 
علن  3;2.5;4 97:45;6 دعاية وا 

 :;937.2 58977:2 وتنقلتسفر 
قامة  547.487 7497644 سكن وا 

 53:.3;: 7876;3734 تأمين
 ;6:.4.723 :6:3738 أتعاب مينية وقانونية

 -- :77868764 مطالبات قانونية
تصاالت  :8;.744 5497394 بريد وا 

 747.222 -- وىداياتبرعات 
 55:.2;3 35;7;34 خدمات

 3.863.429 87497::47 مصاريف أخرى
 54.597.9:4 ;8;5977:37 المجموع

 
 مخصص منح إجتماعية .;3

 

، قامت الشركة بأخذ مخصص منح إجتماعية بما يعادل  :422الصادر في سنة ( 35)خلل السنة وبناء عمى القانون رقم 
صدر خلل السنة تعميمات من و  .لك لدعم األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية والخيريةمن صافي ربح الشركة وذ% 4،7

نتيجة لذلك تم تعديل . وزارة المالية واإلقتصاد بشأن المعالجة المحاسبية لمخصص المنح اإلجتماعية كتوزيع من األرباح المدورة
 .المخصص كتوزيع من األرباح المدورة ضمن بيان حقوق المساىميننتائج بيان الدخل و الدخل الشامل لمسنة السابقة و إدراج 

 
 

 عمى السهم األساسي ائدالع .42
 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  
 (معدلة)  

 4;93.956.4 9373:876:2 صافي الربح السنة
 :346.548.99 :3467548799 متوسط المرجح لعدد األسيم

 :2،7 2,79 عمى السيم األساسي العائد
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 االلتزامات الطارئة والتعهدات .43
 4232 422; 
 قطريريـال  قطريريـال  
   

 8::.47:.9 727222;57 خطابات ضمان
 44.879.554 :7493745;5 إعتمادات مستندية
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 التحميل القطاعي  .44

 .ة أنشطتيا فى دولة قطرتزاول الشركة والشركات التابع. ابعة ليا ضمن سبعة قطاعات رئيسيةالشركة والشركات الت تصنيفيتم 

 
 

 إستثمارات عقارية إستثمارات أسمنت مقاوالت وهندسة صناعي 
المالحة واألعمال 

 المجموع قطاعات أخرى تجاري البحرية
 قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  
         

         4232ديسمبر  53في  لمسنة المنتهية 
 67;2:7;4287 -- -- -- -- -- 88.798:.:37 ;264.58.:6 -- اتااليراد
 (676:7;;7;35) -- -- -- -- -- (346.774.849) (:7:.37.663) -- التكمفة

 8279:27:58 3.838.695 42;.2;7 7;9.293.3 6.559:;.56 247.:5.89 3.365.669 (5.5:6.578) 7;37.2:2.9 إيرادات أخرى
 (78772:7:38) (233.:43.63) (6;589.3) -- (765.527.;) (8.963.598) (38.538.2:9) (765.;4.33) (5.522) مصاريف أخرى

 9373:876:2 (:7:23775;3) 4457948 7;9729373 4776637254 (572857573) ;7363752;3 87834;4972 7;37729976 مسنةل( الخسارة) /صافي الربح
 

        4232ديسمبر  53كما في 
 5;72.428.7: 3:;.5.792 :6:8.24 -- 5.782.285 7.252.779 22;.28:.:;9 974.286.:5 -- الموجودات المتداولة

 5:;.276.;4.85 425.628 :2.24: :22.:34.55 :28.77:.778 57;.548.5:4 8:;.86:.3.946 473.5:7 349.899.:3 الموجودات غير المتداولة
 74837798;:576 5799675:9 7887278 :34755:722 78275887843 4;553763576 8::4774578937 ;7225766;5 3:73497899 جوداتالمو  مجموع 

          

          المطموبات
 :95.:5;.835 7.269.5:4 ;57.;3 92;.783 4.3:5.398 386.;53 84;.:7.24;7 947.:32.99 -- المطموبات المتداولة

 77;.52;.68; 579.273 57.473 -- :5;.3:2.358 84.648 988.329.9:2 ;453.72 -- المتداولة المطموبات غير
 5;78;377827:8 776267655 767832 92;7837 3:475427336 2;5:377 3758373587964 3372327456 -- مجموع  المطموبات
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 (تتمة)التحميل القطاعي   .44

 

 :تظير كاآلتي ;422ديسمبر  53تفاصيل كل قطاع كما في وخلل الفترة المنتيية في 

 ستثمارات عقاريةإ إستثمارات أسمنت مقاوالت وهندسة صناعي 
المالحة واألعمال 

 المجموع قطاعات أخرى تجاري البحرية
 قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  

         ;422ديسمبر  53لمسنة المنتهية  في 
 5;5726373: -- -- -- -- -- :48.844.63 997.:78.63 -- اإليرادات
 (75:4;68727) -- -- -- -- -- (44.582.289) (537.;;45.8) -- التكمفة

 36775977226 8:8.728 5.494.3:9 6.555.324 :325.767.54 743.;36.98 38.347.992 (:8.996.78) :639.37.; إيرادات أخرى
 (33278447745) (9.629.468) (66.9:7;) (22.222:.3) (;88.363.69) (33.295.843) (39.479.445) (;38.;:6.9) (222.;3.42) مصاريف أخرى

 4;93795674 (879427962) 475497624 477557324 ;5976257:6 22;77;578 :;:573527 4373777945 :742:737: مسنةل( الخسارة) /صافي الربح
 

            ;422يسمبر د 53كما في 
 455.574.884 ;698.72 ;7.68;7 -- 7.554.595 334.8:8.568 8.686.727: 9.682;49.4 722.222 الموجودات المتداولة

 9.824;4.656.6 93;.623 552.;5 9.887.226 :77.52;.769 ;:9.5;2.:55 :78.:3.752.32 96:.34: :639.37.; الموجودات غير المتداولة
 478897:727486 9:76:2: ;;85679 978877226 77574:978:3 67279:57957 3783877957295 4:73327556 :39737;7; الموجودات مجموع 

          
          المطموبات

 376.979.7:4 5.684.529 2;69.2 -- 96.294:.48 ;545.83 336.928.475 566.463.; -- المطموبات المتداولة
 882.975.639 57.543 :2:.82 -- 66;.;37.;37 436.369 723.225.493 48;.;49 -- المطموبات غير المتداولة

 ;;;3777327: :9784;576 :;:3297 -- 3:872567238 7597988 7746;837792 78467389; -- مجموع  المطموبات
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 األدوات المالية .45

 

 :زامات الماليةتتضمن األدوات المالية الموجودات المالية واإللت
تتضمن الموجودات المالية لدى الشركة األرصدة لدى البنوك والذمم المدنية ودفعات مقدمة لمموردين واإلستثمارات المتاحة لمبيع 

 .وتتضمن اإللتزامات المالية القروض والذمم الدائنة وأوراق الدفع
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية
إن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى (. 5)ع بالقيمة العادلة كما ىو موضح بااليضاح رقم تظير اإلستثمارات المتاحة لمبي

 .التختمف جوىريًا عن قيمتيا الدفترية
 
 

 المالية إدارة المخاطر .46
 

تعمل . ولةالشركة لمخاطر مالية اعتيادية متمثمة في عدم سداد االلتزام من قبل العملء ومعدالت االرباح والسي نشاطات تتعرض
إدارة الشركة عمى الحد من التأثير العكسي عمى االداء المالي لمشركة من خلل أتخاذ الخطوات الملئمة لتغطية مجاالت المخاطر 

دارة السيولة  .المالية مثل مخاطر معدالت االرباح ومخاطر اإلئتمان وا 
 

 إدارة رأس المال
عمى اإلستمرار في المستقبل المنظور في نفس الوقت الذي تقوم بو بتحقيق الحد  تقوم الشركة بإدارة رأسماليا لمتأكد بأنيا قادرة

 . األقصى من العائد لممساىمين من خلل اإلستغلل األمثل ألرصدة القروض وحقوق المساىمين
حتياطيات يتكون ىيكل رأس مال الشركة من القروض وصافي النقد وشبو النقد وحقوق المساىمين المكون من رأس المال واإل

 . واألرباح المحتجزة
تأخذ الشركة في إعتبارىا عند إجراء ىذه المراجعة تكمفة رأس المال . تقوم اإلدارة بمراجعة ىيكل رأس المال عمى أساس ربع سنوي

 .والمخاطر المرتبطة بكل فئة من رأس المال
 

 معدل اإلستعداد 
 :إن معدل اإلستعداد في نياية السنة ىو كاألتي

 ;422 4232 إيضاح 
 قطريريـال  قطريريـال   
    

 3;83.3:.856 375:477457623 36 (3) قروض 
 (:372.674.27) (:92:7849776) 7 النقد وشبو النقد
 355.;6:6.62 77:75;:8957  صافي القروض
 487.;74.55:.3 5::37;4:75;37  حقوق المساىمين

 %48،4 %;,56  صافي معدل القروض إلى حقوق المساىمين
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 (تتمة)المالية  إدارة المخاطر .46

 (تتمة)معدل اإلستعداد 
 (.36)تصنف القروض إلى قصيرة أو طويمة األجل كما في إيضاح رقم  .3
 .تشمل حقوق المساىمين رأس المال واإلحتياطيات .4

 مخاطر اإلئتمان
د التزام من التزاماتو وبذلك يتسبب في أطراف إحدى األدوات المالية في سدا ىو الخطر المتمثل في فشل طرف من طر اإلئتمانخ

والحصول عمى ضمانات  التعامل مع العملء ذوي الجدارة االئتمانيةأعتمدت الشركة سياسة . تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية
الشركة تتعرض ليا  فالمخاطر التي. خاطر الخسارة المالية الناجمة عن عدم السدادكوسيمة لمتخفيف من م ، كافية عند الضرورة

 . والجدارة االئتمانية لمعملء تخضع لرقابة مستمرة من قبل االدارة بشكل سنوي

 مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر الناجمة عن صعوبة توفير الشركة األموال لمواجية إلتزاماتيا وتعيداتيا، و تيدف إدارة الشركة 

 .إدارة النقد واالرصدة في البنوكلممحافظة عمى مبالغ كافية من االموال عن طريق 

 مخاطر أسعار الفائدة
. اطر أسعار الفائدةوالتي ىي عرضة لمخ والقروض الممنوحة من البنوك جل وحسابات التوفيرأل ودائعتستثمر الشركة من خلل 

. من األوراق الماليةمجمل العائد  ومن مخاطر أسعار الفائدة لمشركة ىي مخاطر التغيرات في أسعار الفائدة في السوق مخفض
، وذلك ألنو يتم معاممة إستثمارات الشركة والقروض بسعر فائدة  أن تعرضيا لمثل ىذه المخاطر ضئيلرأي الشركة  عممًا بأنو في

 .ثابت

 مخاطر العمالت
وال تستخدم  .تتمثل مخاطر العملت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة لمتقمبات في أسعار العملت األجنبية

وبالرغم من ذلك فإن رأي الشركة أن . الشركة عقود صرف العملت األجنبية اآلجمة لمتحوط ضد مخاطر العملت األجنبية
 .تعرضيا لمثل ىذه المخاطر ضئيمة

 مخاطر السوق
ي أسعار السوق ، سواء تتمثل مخاطر السوق بالمخاطر التي تتعرض من خلليا األدوات المالية إلى تقمبات ناتجة عن التغيرات ف

وتحد . كانت ىذه التغيرات ناتجة عن عوامل متعمقة بالسيم الواحد أو مصدرىا عوامل تؤثر في جميع األوراق المالية المتداولة
 .الشركة من المخاطر المتعمقة باالستثمارات المتاحة لمبيع السوق عن طريق إدارة محافظ متنوعة بمراقبة التطورات  لألسواق المالية

 

بمبمغ  التغيرفي أسعار األسيم فى السوق لمحفظة اإلستثمارات المتاحة لمبيع لمشركة من المتوقع أن تؤدي إلى  %32 التغير بـ إن
 .وأرباح الشركة عمى موجودات و حقوق المساىمين( ريـال قطري ;:5.6;8.7:  ;422) قطرىريـال  455.:7.89

 
 

 أرقام المقارنة .47
 

 .ام المقارنة لمعام السابق لتتناسب مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحاليةتم إعادة تصنيف بعض أرق


